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 َوََل تَْعَجْل بِاْلقُْرٰاِن ِمْن قَْبِل اَْن يُْقٰضٰٓى  ﴿
ُّۚ
ُ اْلَمِلُك اْلَحق  فَتَعَالَى ّٰللاه

ِ ِزْدٖني ِعْلما    َوقُْل َرب 
 ﴾  اِلَْيَك َوْحيُهُؗ

ِ ْبِن َعْمٍرَعنِ  ِ  َعْن َعْبِد َّللاه  أَنههُ َكاَن يَقُول  ملسو هيلع هللا ىلص النهبِي 

اللَُّهمَّ إِن ِى أَعُوذُ بَِك ِمْن قَْلٍب َلَ يَْخَشُع َوِمْن ُدَعاٍء َلَ يُْسَمُع َوِمْن  »

«.نَْفٍس َلَ تَْشبَُع َوِمْن ِعْلٍم َلَ يَْنفَُع أَعُوذُ بَِك ِمْن هَُؤَلَِء اْْلَْربَعِ   

Kjære brødre! 

Utvilsomt er vitenskap en av sakene som vår store 
religion islam legger størst vekt på. I Koranen, 
som er hovedkilden til vår religion, ser man at 
ordene som stammer fra vitenskapens rot brukes 
rundt 750 steder. Dette tallet avslører verdien av 
vitenskap og vitenskapelige aktiviteter når det 
gjelder budskapet i Koranen. Vår Herre, i 
forskjellige vers; "Er de vitende og de uvitende 
likestille?"1, "Allah hever rekkene av de blant dere 
som tror og de som oppnår kunnskap."2, "De som 
har kunnskap blant hans tjenere frykter Allah 
som nødvendig!"3 Han erklærte tydelig verdien 
av kunnskap og lærde ved å befalte. 

Kjære troende! 

Et av navnene til Allah, verdens Herre, er al-Alim. 
Dette navnet betyr "skjult, åpen, fortid, fremtid, å 
vite alt ned til de minste detaljene". Koranen 
forklarer kunnskapen om vår Herre med følgende 
kortfattede uttalelse: "Hvis trærne på jorden var 
i en penn og havet ble blekk, og ytterligere syv 
hav av blek sluttet seg til dem, vil Allahs ord 
fortsatt ikke uttømmes (ved å skrive). Uten tvil er 
Allah Mektig, All-Klok og Vis."4 Vår Herre ønsket 
også at vi tjenere skulle vise den nødvendige 
interesse og verdighet for vitenskap. Til og med 
henvender seg til Allahs sendebud (fvmh); 
«Opphøyet er Allah, den sanne herskeren. Ikke 
ha det travelt med å resitere Koranen før dens 
åpenbaring til deg er fullført. 'Min Gud! Øk 
kunnskapen min, si"5 ved sier at Han ga beskjeden 
om at muslimer skulle søke kunnskap. Fra et 
islamsk synspunkt er hovedformålet med 
vitenskap "Marifetullah". Med andre ord, det er å 
vite og kjenne Allah, som er allmektig, ordentlig. 

 
1 Zümer suresi, 39:9 
2 Mücâdele suresi, 58:11 
3 Fâtır suresi, 35:28 

Måtte vår Herre gjøre oss til en av sine heldige 
tjenere som kjenner ham godt. 

Kjære muslimer! 

Selvfølgelig er all informasjon som er nyttig for 
mennesker og samfunn verdifull. Gjennom 
historien har muslimer respektert all slags 
kunnskap og vitenskapelig kunnskap som bidrar 
til menneskehetens fremgang og fører til velstand 
i samfunn. De har imidlertid forsøkt å holde seg 
unna kunnskap som ikke er til fordel for 
menneskeheten. Vår hellige profet Muhammad 
Mustafa (fvmh); "Min Gud! Jeg søker tilflukt hos 
deg fra et hjerte som ikke føler ærefrykt, en bønn 
som ikke blir akseptert, en nafs som ikke er 
fornøyd, og kunnskap som ikke gagner." ba han. 
En muslim som har islamske moralske verdier 
avstår fra å snakke om saker han ikke har 
kunnskap om og aldri vil være pedantisk. Man 
søker ikke kunnskap med den hensikt å være 
pedantisk. Man blir en tilhenger av kunnskap som 
kommer ham til gode, og man er ydmyk overfor 
mennesker kunnskapen om Allahs, vel vitende 
om at hans kunnskap ikke engang er på nivå med 
en dråpe i havet. 

Verdifullt fellesskap! 

Det er selvsagt viktig for muslimske generasjoner 
å få utdanning i moderne 
utdanningsinstitusjoner. Imidlertid bør de gjøre 
dette for å få kunnskap, tjene næring og være 
nyttige for folk i retning av Allahs samtykke. I 
tillegg til vitenskapene som tar sikte på å 
blomstre denne verden, bør vi også være 
bekymret for å gi barna våre islamske vitenskaper 
som vil redde vårt hinsidige. Av denne grunn må 
vi sikre kontinuiteten til barna våre i 
utdanningsprogrammene til moskeene våre, 
spesielt i regioner der vi er en minoritet. 

Måtte Allah gjøre oss til en av sine tjenere som 
legger vekt på kunnskap og er ansvarlige for hans 
kunnskap. 

Amin! 

4 Tâhâ suresi, 20:114 
5 Tirmizî, Deavât, 68 


